
PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA 
 

Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” 

(LSGŪTIS biedrība)  
 

LSGŪTIS biedrības darbības mērķis ir rūpēties par siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas inženieru profesionālo 

izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, sekmēt siltumapgādes, apkures, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas, gāzes apgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas inženieru profesijas prestiža 

pieaugumu un vērtīgākas pieredzes apgūšanu 

  

1. Datu pārzinis 

 

Biedrība “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” juridiskajā adresē - 

Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 vienotais reģ. Nr. 40008003039. 

 

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar LSGŪTIS biedrību, 

rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@lsgutis.lv  vai iesniedzot attiecīgu iesniegumu LSGŪTIS 

biedrībā.  

 

2. Kādi dati tiek apstrādāti? 

 

LSGŪTIS biedrība pildot likumā noteiktās funkcijas, apstrādā dažādus fizisko personu datus, kas 

ļauj viņas identificēt, piemēram, vārds, uzvārds, personas kodu (ja tāda nav- dzimšanas datums, 

personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas 

dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese).  

 

3. Kādos nolūkos un uz kāda pamata tiek apstrādāti personas dati? 

 

Nosūtot mums informāciju, jūs piekrītat informācijas ievākšanai, apstrādei un izmantošanai 

atbilstoši LSGŪTIS Privātuma politikai. 

 

Personu dati tiek apstrādāti balstoties uz “Biedrību un nodibinājumu likumu”, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.apīļa) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), “Fizisko personu datu aizsardzības likumu” ko 

piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar iepriekš minēto regulu, un citiem ar fizisko personu 

datu aizsardzības noteikumiem saistītiem normatīvajiem aktiem.  

 

Fiziskās personas datiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss, un tos var apstrādāt, 

izmantot un nodot attiecīgajām institūcijām, LSGŪTIS biedrības darbinieki, kuriem šī informācija 

ir nepieciešama, LSGŪTIS biedrības funkciju izpildei. LSGŪTIS biedrības īstenotie tehniskie un 

organizatoriskie pasākumi nodrošina drošu saņemto datu glabāšanu un konfidencialitāti, 

novēršot informācijas nesankcionētu nokļūšanu trešo personu rīcībā. 
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LSGŪTIS biedrība ievāc datus: 

 

- Tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei; 

- Biedrības mērķu un uzdevumu izpildei (biedru sapulces protokola sastādīšanai, valdes 

locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas gadījumos, valdes lēmumu pieņemšanai, ; 

- Lai sazinātos ar datu subjektu (piem. lai informētu par jebkādām izmaiņām); 

- Biedru sapulces kompetences ietvaros (piem., biedru sapulces protokola sastādīšanai). 

 

4. Kādām personām var tikt nodoti Jūsu dati? 

 

Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī 

kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām. 

 

LSGŪTIS mājaslapā ir “Sludinājumu” sadaļa, kurā interesenti (fiziskas personas) LSGŪTIS 

administrācijai iesūta savu informāciju ar mērķi piedāvāt savus speciālista pakalpojumus 

noteiktā jomā, vai juridiskās personas, kuras iesūta noteikta apjoma informāciju, lai darītu 

zināmus savus sertificētos speciālistus par potenciālajām darba iespējām attiecīgajā 

uzņēmumā. Lai nodrošinātu pienācīgu datu apriti un savlaicīgu informācijas apstrādi, LSGŪTIS 

augstāk minēto informāciju apstrādā kopā ar vienu no tās pakļautībām esošajām 

struktūrvienībām (LSGŪTIS BS SC).  

 

 

5. Personas datu glabāšanas periods 

 

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo apstrādes nolūku 

sasniegšanai, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc kā Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien 

normatīvajos aktos nav paredzēts ilgāks datu glabāšanas periods. 

  

6. Datu apstrādes process  

 

Personas datu apstrāde LSGŪTIS biedrībā notiek ievērojot šādus pamatprincipus: 

 

- godprātīga un likumīga datu apstrāde;  

- datu apstrāde tiek veikta atbilstoši paredzētajam mērķim un tikai saskaņā ar to;  

- dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);  

- dati ir precīzi;  

- dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams (datu apstrādes ilgums ir saistīts ar noteiktu 

personas datu apstrādes mērķi);  

- dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu subjekta tiesībām;  

- dati ir drošībā;  

- dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas 

aizsardzības. 

 

 



 

7. Datu subjekta tiesības 

 

- Uzdot jautājumus par to, kā LSGŪTIS biedrība administrē attiecīgās personas datus. 

Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@lsgutis.lv; 

- Piekļuves un labošanas tiesības - personai ir tiesības piekļūt šiem datiem. Ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem LSGŪTIS biedrībai ir pienākums sniegt personai informāciju par 

izmantotajiem datiem, tie tiek sniegti bez maksas. Pirms personas datu sniegšanas 

LSGŪTIS biedrība var prasīt personai apliecināt savu identitāti un sniegt pietiekamu 

informāciju par personas sadarbību ar Aģentūru, lai būtu iespējams, atrast konkrētās 

personas datus.  

- Tiesības pieprasīt labot datus - ja LSGŪTIS biedrības rīcībā esošā informācija par personu 

ir nepareiza, attiecīgajam datu subjektam ir tiesības prasīt izlabot jebkādas neatbilstības 

viņas personas datos. 

- Tiesības iebilst pret apstrādi - personai ir tiesības iebilst pret LSGŪTIS biedrības veikto 

personas datu apstrādi, ja LSGŪTIS biedrībai vairs nav tiesības tos izmantot. 

- Tiesības ierobežot datu apstrādi - lūgt piekļuvi personas datiem, tos labot vai dzēst, 

ierobežot to apstrādi, kā arī - tiesības iebilst un tiesības uz datu pārnesamību. Veicot datu 

apstrādi, pamatojoties uz personas piekrišanu, attiecīgajai personai ir tiesības atsaukt 

savu piekrišanu. 

  

8. Garantijas pret datu ļaunprātīgu izmantošanu 

 

LSGŪTIS biedrība apstrādā Jūsu personas datus, rūpējoties par to drošību, izmantojot dažādus 

drošības pasākumus (piemēram, datu šifrēšanu un ugunsmūra aizsardzību), ievērojot 

konfidencialitātes prasības, lai novērstu to ļaunprātīgu un neatbilstošu izmantošanu, neatļautu 

atklāšanu, izpaušanu un izmainīšanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi. 

 

9. Tiesības iesniegt sūdzību 

 

Ja datu subjektam ir kādas pretenzijas, iebildumi vai sūdzības saistībā ar LSGŪTIS biedrība veikto 

personas datu apstrādi, tad datu subjekts vispirms var vērsties LSGŪTIS biedrībā. Ja šo strīdu 

nevar atrisināt LSGŪTIS biedrības ietvaros, tad datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu 

vai sūdzību Datu valsts inspekcijā kā uzraudzības iestādē datu apstrādes jomā. 

 

 

LSGŪTIS valde 
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